Verksamhetsplan Svenska Kung fu & Wushuförbundet 2019
Vision och målsättning
Att vara ett förbund som på ett praktiskt sätt tar till vara på medlemmarnas intressen och skapa
bästa förutsättningar för att bedriva och utveckla verksamhet inom kung fu & wushu i Sverige.
Genomförande
Detta ska ske genom att
•
•
•
•
•
•
•
•

verka för öppenhet och engagemang bland medlemmarna
skapa mervärde för medlemmarna i form av att sammanfatta information på såväl nationell
som internationell nivå
främja barn- och ungdomsverksamhet
anpassa, formulera och utveckla gemensamma regelverk för tävling
arrangera domarutbildningar och bibehålla domarkompetens
skapa bra förutsättningar för såväl större som mindre tävlingar i Sverige
förenkla för såväl arrangörer som deltagare
ansvara för och utveckla landslagsaktiviteter

Prioriteringar och verksamhetsområden
SM
Svenska Mästerskapen är vår viktigaste nationella tävling och en av förbundets viktigaste
skyldigheter. Det ska vara lättillgängligt, välskött och marknadsföras väl för att nå så många deltagare
som möjligt. Förbundet ska bistå arrangören med olika typer av stöd både praktiskt och ekonomiskt,
som till exempel marknadsföring, utrustning, och domare till tävlingar.
Landslag
Då ett verksamt landslag kostar mycket pengar och resurser, framförallt för deltagande i
internationella mästerskap, bör förbundets landslagsverksamhet bedrivas främst genom nationell
satsning och utveckling av en bred trupp av såväl juniorer som seniorer.
Vid uttagning till mästerskap prioriteras de som på ett realistiskt sätt bedöms ha en chans att nå bra
resultat, som då kan erhålla förbundets fulla finansiering.
Förbundet stödjer också generellt deltagande i internationella tävlingar, som då kan ske genom egen
finansiering helt eller delvis.
Tävlingar
Målsättningen under verksamhetsåret är att minst fyra tävlingar ska genomföras, varav minst en
större, samt en festival eller motsvarande publika uppvisningar. Förbundet ställer resurser till
förfogande såväl ekonomiskt i form av bidrag, samt med allmänt stöd med arrangemang i mesta
möjliga mån. Det ska dock vara medlemmarna själva som står för arrangemangen.
Riksläger
Konceptet med riksläger har visat sig fungera bra i både taolu och sanda under 2018. Syftet är att
erbjuda en bred samling för mer kvalificerad träning och vidareutveckling för både klubbledare och
tävlingsinriktade deltagare. Denna bredare bas kan sedan ligga som grund för uttagning till
landslaget.

